
arbejder for en virksomhed, der tør være blandt de forreste i feltet

er ansat i en leder-, konsulent- eller projektlederrolle og trives med stort ansvar

allerede har skabt resultater i høj kvalitet

elsker at gøre en forskel med sit arbejde, og ikke er bange for at gøre det, der skal til

måske har været tæt på at brænde ud, og ved at der skal nye strategier til

forstår at performance har direkte sammenhæng med personlig udvikling

savner sparring i et 100% neutralt og fortroligt rum, som ikke kan skabes på samme måde internt

Helt nye strategier til at levere resultater i meget høj kvalitet, uden overforbrug af sig selv eller

andre

En ny og stærk indre ro – der styrker både gennemslagskraft og performance

Kortlægning af en helt personlige måde at skabe bæredygtig succes

Det er til den ambitiøse person der:
HVEM ER FORLØBET TIL?

Vær foran i en tid, hvor selvledelse, autenticitet og personlig bæredygtighed er de
nye nøgler til stærke resultater.

Et unikt udviklingsforløb for kvindelige ledere, der vil skabe førsteklasses resultater
med fremtidssikrede metoder.

HVAD FÅR MAN SOM DELTAGER UD AF FORLØBET?



har mod til at tage teten

tør byde aktivt ind med sine kompetencer

har overskud til kreativitet og nytænkning

har beslutningskraft og handlekraft 

leverer resultater i meget høj kvalitet

har styr på sine kernekompetencer og hvordan de anvendes bedst

er skarp til at prioritere sin tid og energi på det, der er vigtigst

selv ved, hvad der skal til for at stortrives

arbejder personligt bæredygtigt og derfor ikke brænder ud

Hvad er det værd at have en nøglemedarbejder, der kan levere høj kvalitet med fremtidssikrede
metoder? Hvad koster det, når en vigtig medarbejder pludselig bukker under - eller bare finder andre
græsgange?

Tiden kalder på helt nye arbejdsstrategier for ledelse af mennesker. Strategier, der ikke arbejder imod –
men med – den menneskelige hjerne. Sådan at de skarpeste hjerner vedbliver at være netop det: skarpe.

Jeres investering i en nøglemedarbejder, der arbejder autentisk, personlig bæredygtigt og dermed er
foran sin tid – er 39.000 kr. ekskl. moms. 

First mover bonus: Spar 6.500 kr.   Ved tilmelding senest 3. januar 2021 er jeres investering 27.500 kr
ekskl. moms

Mine metoder er gennemtestede – og de virker!
Glæd jer.

HVAD FÅR I SOM VIRKSOMHED UD AF FORLØBET?

HVAD SKAL I SOM VIRKSOMHED INVESTERE?

Det er min erfaring, at det er en særdeles god business case at investere i at få dygtige
og engagerede mennesker til at blomstre. 

Med dette forløb får I som virksomhed en leder der

Jeg er selvstændig Karrierementor og er ekspert i at spotte talenter og sætte ord på kompetencer.

Jeg trækker på 20 års erfaring og uddannelse inden for HR. Oprindeligt uddannet Cand. Merc. i
Strategi og Ledelse med speciale i forandringsledelse. Jeg har undervist i ledelse og kommunikation,
været med til at ansætte 100-vis af mennesker og har solid praktisk erfaring med forandringsprocesser
og ledersparring.

Om Simone Hyldahl


